AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal
Târgoviște în Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și
fundațiilor care administrează unități de asistență-socială
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a
lunii noiembrie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40016/19.11.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40017/19.11.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile art. 1 alin. (1), (3) și (4) din Legea 34/1998 privind acordarea
unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care
înfiintează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Prevederile art. 5 alin. (1) și (2) din HG 1153/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială , cu
modificările și completările ulterioare;
▪ Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița, nr. 681/05.11.2020, privind
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al
municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița;
▪ Prevederile HCL nr. 458/23.11.2017 privind aprobarea criteriilor de evaluare
și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de
asistență-socială;
▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se desemnează pentru a face parte din comisia pentru evaluarea și
selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la
bugetul local, următorii consilieri locali:
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
Art. 2 Prin Dispoziţia Primarului vor fi nominalizaţi ceilalţi reprezentanţi ai
comisiei pentru evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea
acordării subvențiilor de la bugetul local.
Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 458/23.11.2017 se aplică în mod
corespunzător.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,
membrii comisiei şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului
Târgovişte.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. D.I.
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis
prezentul proiect
Direcția de Asistență Socială
Direcția Economică
Biroul Contencios Juridic
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis
prezentul proiect
Comisia nr. 1
Comisia nr. 2
Comisia nr. 3
Comisia nr. 4
Comisia nr. 5

Termen limită
depunere
raport de specialitate
20 noiembrie 2020
X
X
X

X
X
X
X
X

ROMÂNIA
JUDETUL DÂMBOVITA
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TIRGOVISTE
Aprobat,
Primar,
jr. Daniel Cristian Stan
REFERAT
Privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea
acordarii subventiilor de la bugetul local
Avand in vedere:
art. 1, alin. 1, 3 si 4 din Legea 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si
fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de
asistenta sociala cu modificarile si completarile ulterioare;
• art. 5 alin. 1 si 2 din HG 1153/2001, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor
romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta
sociala cu modificarile si completarile ulterioare;
• art. 129 alin. 7 litera b) si alin 6 litera a punctul 2 din Ordonanta de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel prin raportul de specialitate ce va fi intocmit se propun urmatoarele:
• Se propune modificarea comisiei pentru evaluare si selectionare a asociatiilor si
fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local constituita prin HCL
nr. 458/23.11.2017 prin inlocuirea a 2 membri consilieri locali (pozitiile 2 si 5).
Respectiv pozitia 2 d-nul Patic Paul – Ciprian va fi inlocuit de d-na Agnes-Terezia
Erich, pozitia 5 – d-na Negoescu Mariana – Georgeta va fi inlocuita de d-na
Loredana- Mariana Stefan.
• Prin Dispoziţia Primarului vor fi nominalizaţi ceilalţi reprezentanţi ai comisiei pentru
evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor
de la bugetul local.
Director executiv,
jr. Iordache Marcela
•

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL TARGOVISTE
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
Nr.
Aprobat,
PRIMAR,
jr. Daniel Cristian Stan
Raport de specialitate
Privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea
acordarii subventiilor de la bugetul local

1. Date generale privind initiatorul proiectului de hotarare :
Directia de Asistenta Sociala Targoviste
2. Functia sau calitatea reprezentantului initiatorului :
jr. Iordache Marcela – director executiv
3. Prezentarea pe scurt a situatiei premergatoare initierii proiectului de hotarare :
Fundatia Catedrala Eroilor – Caminul pentru persoane Varstnice din Targoviste, B-dul
I.C.Bratianu nr. 57 solicita subventie de la bugetul local in vederea acordarii unor servicii
sociale rezidentiale persoanelor varstnice, inregistrata la PMT cu nr. 34340/30.09.2020 si la
DAS cu nr. 16030/01.10.2020.
4. Oportunitatea initierii proiectului de hotarare (expunere de motive) :
In conformitate cu art. 1 din Legea 34/1998 privind acordarea unor subventii
asociatilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza
unitati de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare:
”ART. 1
(1) Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la
bugetele locale, care vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistenţă socială acordate
persoanelor care, potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea.
(2) De la bugetul de stat se pot aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică a căror activitate de asistenţă socială se adresează unor beneficiari din mai multe judeţe
ale ţării şi care au încheiat convenţii cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru prestarea
acestor servicii.

(3) De la bugetele locale se pot aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică a căror activitate de asistenţă socială se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ şi,
respectiv, din municipiul Bucureşti şi care au încheiat convenţii cu consiliile locale în cauză, pentru
prestarea de servicii de asistenţă socială.
(4) Criteriile de acordare a fondurilor pentru aceste asociaţii şi fundaţii vor fi stabilite prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului.”
Potrivit prevederilor art. 5 alin. 1 si 2 din HG 1153/2001, pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 34/1998 privind acordarea unor subventii
asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza
unitati de asistenta sociala cu modificarile si completarile ulterioare:
” ART. 5
(1) Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează de către comisia de
evaluare şi selecţionare, denumită în continuare comisie, constituită la nivelul agenţiei judeţene
pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are
sediul asociaţia sau fundaţia, pentru subvenţiile acordate din bugetul de stat, sau, după caz, la
nivelul consiliului local, pentru subvenţiile acordate din bugetul local.
(2) Componenţa şi modul de organizare şi de funcţionare a comisiei se stabilesc prin decizia
directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv prin hotărâre
a consiliului local.”
5. Documentele care stau la baza initierii proiectului de hotarare :
• art. 1, alin. 1, 3 si 4 din Legea 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si
fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de
asistenta sociala cu modificarile si completarile ulterioare;
• art. 5 alin. 1 si 2 din HG 1153/2001, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor
romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta
sociala cu modificarile si completarile ulterioare;
• art. 129 alin. 7 litera b) si alin 6 litera a punctul 2 din Ordonanta de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Baza legala a proiectului de hotarare :
• Legea 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu
personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;
• HG 1153/2001, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu
personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala cu
modificarile si completarile ulterioare;
• Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu
modificarile si completarile ulterioare.
7. Propunerea compartimentului de specialitate :
Se propune modificarea comisiei pentru evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor
in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local constituita prin HCL nr. 458/23.11.2017 prin
inlocuirea a 2 membri consilieri locali (pozitiile 2 si 5).

Componența acesteia este:
- președinte: viceprimarul de resort;
- 4 membri consilieri desemnați de către Consiliul Local;
- 6 membri din aparatul permanent al Primăriei Târgoviște din care fac parte reprezentanți
ai compartimentului juridic, Directiei economice, Direcția de Asistența Socială.
Nominalizarea persoanelor care fac parte din comisia pentru evaluare si selectionare a
asociatiilor si fundatiilor, se va realiza după votul Consiliului Local prin elaborarea unei Dispoziții
a Primarului.
Celelalte prevederi ale HCL nr. 458/23.11.2017, isi pastreaza valabilitatea.
8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare :
Consiliul Local asigura, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protecția
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau
grupuri aflate în nevoie socială in conformitate cu Codul Administrativ
9. Sursele de finantare ale proiectului de hotarare :
Buget local.
10. Alte precizari legate de realizarea intereselor generale ale comunitatii si respectarea
normelor Comunitatii Europene:
Armonizarea politicilor destinate cunoaşterii, prevenirii şi combaterii situaţiilor care
determină sărăcia şi riscul de excluziune socială se realizează în cadrul mecanismului naţional
pentru promovarea incluziunii sociale, constituit conform legii, cu participarea autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale şi a reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile.

MUNICIPIUL TARGOVISTE
VICEPRIMAR,
prof. Ilie Monica Cezarina

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
DIRECTOR EXECUTIV,
jr. Iordache Marcela

DIRECTOR Economic,
ec. Marin Silviana-Ecaterina

SEF SERVICIU Economico-Financiar ,
ec. Badea Ionela-Constanta

Compartiment Juridic,
jr. Epurescu Elena

Compartiment Juridic,
jr. Nica Cristina

Intocmit,
jr. Marian Ana Maria

